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أريدك أن تقف لتعرَف األدَب.. حني مل يغرت أبو بكر مبَْدح اهللا له وال مبَدح رسول اهللا له، مل 
بذلك، مل يُغريْه ذلك. بل تواضع، وعرف مقامه، وتأدب، وقاهلا  يتكرب بذلك، مل يفخر

 .......مبنتهى البساطة: ما كان البن أيب قحافة أن يتقدم بني يدي 
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  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

، وأعوذ باهللا تعاىل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده اهللا فال مضل عينه ونستغفرهإن احلمَد هللا حنمُده تعاىل ونست
   .له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهُد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهُد أن حممًدا عبده ورسوله

اهيم إنك محيٌد جميد. اللهم بارك على حممٍد اللهم صل على حممد وعلى آِل حممد، كما صليت على إبراهيم وعلى آِل إبر 
  .وعلى آِل حممد، كما باركت على إبراهيم وعلى آِل إبراهيم إنك محيٌد جميد

ُتْم ُمْسِلُموَن} {   . ]102[آل عمران: يَا َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا اتـُقوا اللَه َحق تـَُقاتِِه َوَال َتُموُتن ِإال َوَأنـْ

ُهَما رَِجاالً {يَا َأيـهَ  َها َزْوَجَها َوَبث ِمنـْ َكِثيًرا َوِنَساء َواتـُقوْا الّلَه   ا الناُس اتـُقوْا رَبُكُم الِذي َخَلَقُكم من نـْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
  .]1[النساء: الِذي َتَساءُلوَن بِِه َواَألْرَحاَم ِإن الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيًبا} 

ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللَه َوَرُسوَلُه فـََقْد يَا َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا اتـُقوا اللَه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا، ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم {
  أما بعد،  .]71-70[األحزاب:  فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما}

تعاىل، وإن خري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم، وإن شر األمور حمدثاا، وكل فإن أصدق احلديث كالم اهللا 
  حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار. مث أما بعد،

  فإخويت يف اهللا ،،،

ظل عرشه يوم ال ظل إال وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف وبرأ الَنسمة إين أحبكم يف اهللا، (والذي فلق احلبة 
   .)اظّله، اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خالًصا وال جتعل فيه ألحٍد غريك شيئً 

  أحبيت يف اهللا ،،،

  كيف حالكم مع اهللا؟
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  ،،، إخويت

ş¹]�ìfl…‚Ö]Ëì�çÏ� �

نقودة يف إحياء معاٍن من اكان يل منذ زمٍن طويل جمموَعة حماضرات بعنوان 
َ
ذكرتين هذه احللقات  إلسالم مفقودة)(الدرّة امل

تكلْمنا فيها عن عدة أمور وكان منها األدب، واألدب  ،ذه املوضوعات، موضوع (الدرة املنقودة يف إحياء معاٍن من اإلسالم مفقودة)
 ظَ فِ ان هو األدب، فطاملا حُ ن أول حصٍن من حصون اإلميأة، األدب جوهرٌة مفقودٌة ِفعالً (سبحان اهللا العظيم) وكان علماؤنا يقولون در 

   .األدب ظل اإلميان حمفوظًا، ومل يهاَجم حصنه

، األدِب مع القرآن، األدِب مع السنه، األدِب مع اإلسالم، مع ρاحلصُن حصُن األدِب، األدِب مع اهللا، األدِب مع رسول اهللا 
دُب مع األرحام األِب واألِم، األدُب مع الناس، واألدُب فضًال (كل هؤالء أصول) مث يأيت بعد ذلك األدُب مع العلماء، واأل ،الشريعة

  ومفقود يف زماننا إىل حٍد بعيٍد. ،مع النفس، األدُب شيء عظيم جًدا

حىت إنين  ،ه أو يدعو ربه) جتد جرأة عجيبةإذا مسعَت كالَم الناس عن اهللا، أو حىت كالمهم مع اهللا (أي حني يناجي ربّ 
أنا ال أستطيع أن أحتمَل فقلت: ( القدر عندي، وهو يتكلُم مع اهللا (أو يقوُل أنا قلت لربنا كذا). تعجبت من أحِدهم، وكاَن كبريَ 

إمنا أدري أن التعظيم والتقدير هللا و أنا ال أدري هذا،  .)لكل إنسان حال مع ربنا(هذا، أن أَمسعه فضًال عن أن أقوَله أو أفعَله) فقال: 
  سان.مهما كاَن اإلن ،جل جالله البد منهُ 

à�^fÖ]�»�Žh�ù]�ðç‰�íÿÚøÂ�çâ�†â^¿Ö]�»�Žh�ù]�Žðç‰� �

عالمة سوِء األدِب يف الظاهر هو عالَمة سوء األدِب يف الباطن (سوء األدِب يف الظاهر هو عالمة سوء األدِب يف ؛ و شاهدال
سوُء أدٍب مع اهللا  هناك على أن يف داخِلهِ جريًئا على الكالم.. هذا دليٌل  ،الباطن) مبعىن أنَك حني جتد إنسانًا جريًئا على الشريعة

  سبحانه وتعاىل.

من قبل اإلسالم، من قبل نزول الرسالة،   األدب مع النيب، رغم أنه صاحبهوقفنا مع سيدنا أيب بكر رضي اهللا عنه يف ؛الشاهد
  وصديُقه ورفيُقه.

، و بكر كان قمَة األدب يف الصحابةسيدنا أب. ، أبدا.فروض أن يكون جريًئا معه قليالً ماذا نقول؟!.. نقول: كان من امل
   !سبحان اهللا العظيم
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وال خيطر على باهلا  ،-كما يقولون- حديثة السن  ،وقفنا مع حادثة اإلفك، وكما قلت: السيدة عائشة كانت صغرية السن
  مأل عينيها وعقلها وقلبها. مطلًقا أمُر الرجال وال أمُر الزنا، هي فتحت عينيها رأت النيب.. النيب

ومل يثبت أا طلبت من النيب  ،- ρ- وأنا كثريًا ما قلت إن اهللا سبحانه وتعاىل مل يقّدر للسيدة عائشة أن ترزق من النيب بأوالد 
يا (ا مرة أا قالت ذكر عنهأن يدعَو هلا، أو أا رفعت يديها ودعت، مل تقل َمرّة.. على كثرة ما ورد عنها على مدار حياا كلها، مل يُ 

   !سبحان اهللا العظيم )..كنت أمتىن ولدا من النيب( :، أو قالت)رب ارزقين الولد

أن  ، تتمىنزوجة النيب وهذا مراد أي امرأة يف الدنيا.. عندما تكون[باألوالد]  وراضية به، مل تفكر ،حتبه ،بالنيب ةكانت مكتفي
اليت تزوجها بكرا، فاإلجناب وارد جًدا، لكن كأن اهللا أراد أن يفرغها للنيب، فكانت طبيبة والنيب ينجب وهي الوحيدة  ،يكون هلا ولد منه

، كانت راوية األحاديث، كانت املستفهمة عن اآليات ρ، كانت طبيبة النيب )ρتعلمت الطب من كثرة ما داويت النيب (النيب، قالت: 
  حبيبته. .رضي اهللا عنها. كل شيء بالنسبة للنيب وكانت.. وكانت يف التفسري، كانت..

�kée�»�í�ñ^Â�^ßÚ_�ÄÚ��ßÖ]_†Óe�êe� �

"إن كنت لذلك.. مل خيطر بباهلا أبًدا أن هناك رجاال غري النيب، ال ترى.. ال ترى أحدا، لذلك.. عندما يقول هلا الرسول: 
  ماذا تقول؟؟. .]4141صحيح البخاري: -[صحيح فاستغفري اهللا وتوبي" ألممت بذنب

  (ال تعرف ماذا تقول!)  ]4141صحيح البخاري: -[صحيح "أجب رسوَل اهللا"أبِت.. قالت: يا  - 

سيدنا أبو بكر ماذا يقول.. لو كنت أنت مكانه وترى ابنتك يف هذه احلالة، والتهمة غري واردة؟ (ال أريد أن أقول صعبة). 
   .]4141ح البخاري: صحي-[صحيح"واهللا ما أدري ما أقول لرسول اهللا؟" فقال أبو بكر رضي اهللا عنه: 

سبحان اهللا  -  .ا.. (ششششش اسكيت)ا، ال ينفع أن أقول للنيب شيئً إنه األدب.. قال هلا أنا ال أستطيع أن أقول للنيب شيئً 
ا ا عليه قليًال، ال ..مل يكن جريئً نه كان صاحَب النيب، يعين من املمكن أن يكون جريئً أ ،أرأيَت األدَب!.. وكما قلت لك -العظيم

   "واهللا ما أدري ما أقول لرسول اهللا"قال هلا:  ه، قمة التوقري.. األدب.علي

   .(أنِت يا أمي قويل للنيب)عين،  ]4141صحيح البخاري: -[صحيحاهللا"  رسول أجيبي"يا أماه، فلما يَِئَست منه، قالت: 
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صحيح البخاري: -[صحيحقول لرسول اهللا؟" "ما أدري ما أيا بنّية  ""واهللافمن نظرة سيدنا أبو بكر رضي اهللا عنه، قالت أمها: 

  (ال أستطيع أن أتكلم). ،]4141

هذا هو أدب  انظر إذًا لو تزوجَت من بيٍت حمرتم، من أٍب وأم يعرفون كيف يقّدرون الناس أقدارهم، وإال ستكون املشاكل.
  اهللا.عندما كان يف هذا املوقف العصيب قال: واهللا ما أدري ما أقول لرسول ، سيدنا أيب بكر

���ßÖ]�ÄÚ�†Óe�êe_�h�ù�†}a�ÌÎçÚ��� �

  . ρ موقف آخر من مواقف األدِب يف حياة سيدنا أيب بكر رضي اهللا عنه مع النيب

ذهَب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصالة، فجاء  ρ: أن رسوَل اهللا عن سهل بن سعٍد الساعدي
والناس في الصالة، فتخلص  ρقال: نعم، فصلى أبو بكر، فجاء رسول اهللا  المؤذن إلى أبي بكر، فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟

حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر ال يلتفت في صالته. فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فرأى رسوَل اهللا 
ρ فأشار إليه رسول اهللا ،ρ  َعلى ما أمره به رسول اهللا  أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي اهللا عنه يديه، فحمد اهللاρ  من

فصلى. ثم انصرف فقال : "يا أبا بكر، ما منعك أن  ρذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي اهللا 
: "ما لي رأيتكم ρ، فقال رسول اهللا ρتثبت إذ أمرتك؟"، فقال أبو بكر: ما كان البن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول اهللا 

صحيح مسلم: -[صحيح رتم التصفيق؟، من نابه شيء في صالته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء"أكث

  واحلديث متفق عليه.. ]421

أريدك أن تقف لتعرَف األدَب.. حني مل يغرت أبو بكر مبَْدح اهللا له وال مبَدح رسول اهللا له، مل يتكرب بذلك، مل يفخر بذلك، مل 
ه ذلك. بل تواضع، وعرف مقامه، وتأدب، وقاهلا مبنتهى البساطة: ما كان البن أيب قحافة أن يتقدم بني يدي رسول اهللا (أنا ابن غريْ يُ 

  .. األدب.- سبحان اهللا العظيم– .أيب قحافة.. مهما كنت أنا ابن أيب قحافة)

سيدنا أبو بكر  - سبحان اهللا العظيم- هرة سة، وال لشُ مل يْستشرف لزعامة، وال لرئا ،أّما للتجرد.. فإن أبا بكر رضي اهللا عنه
  وال لرئاسة، وال لشهرة.  ةمل يستشرف لزعامة،رجُل األمّ 
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أنك إذا كنت ذاهبا لتخطب اجلمعة مبعىن ماذا؟.. ،حنن نقول دائًما (دليل اإلخالص أن يستوي عندك التكليف واإلعفاء)
(مكلف باخلطبة) َحّرر اإلخالص بأنك ختُطب هللا، فلو ذهبت فاسُتعِفيت.. (قالوا لك آسفني عندنا ضيف اجلس أنت، والضيف 
سيخطب)، ال تغضب وال يؤثر هذا يف نفسك، أو حيز يف نفسك، حىت ولو كنت ترى أن من سيخطب أقل منك، احلمد هللا أن 

  ي أن تفهم هذا، هذا هو اإلخالص.عوفيت، ينبغ

Γ��†Óe�çe_�”ø}]Σ� �

  تعالوا لنرى موقفا لسيدنا أيب بكر رضي اهللا عنه يف هذا املعىن..

عشرين بدنة،  ρوبعث معهم رسول اهللا  ،أبا بكر الصديق على احلج، فخرج ثالمثائة رجل من املدينة ρاستعمل رسول اهللا "
ندب األسلمي، ساق أبوبكر مخس بدنات، فلما كان بالعرج لقيه علي بن أيب طالب على ناقة قلدها وأشعرها بيده، عليها ناجية بن ج

   .(القصواء) ρرسول اهللا 

  فقال له أبو بكر: استعملك رسول اهللا على احلج؟ - 

  قال: ال، ولكن بعثين أقرأ براءة على الناس وانبذ إىل كل ذي عهد عهده. - 

ونبذ إىل كل ذي عهٍد عهَده، ال حيج  ،ن أيب طالب سورة براءة يوم النحر عند اجلمرةفمضى أبو بكر فحج بالناس، وقرأ علي ب
   ].243/2الناسخ والمنسوخ: -[صحيح" رياٌن، مث رَجعا قاِفَلني إىل املدينةبعد العام مشرٌك، وال يطوُف بالبيِت عُ 

gérÃÖ]�ÌÎç¹]�]„â�±c�†¿Þ]=JJ� �

قال له: هل  .بو بكر عندما رأى سيدنا علي ركَب على ناقة الرسول القصواءمبنتهى البساطة سيدنا أ !سبحان اهللا العظيم
  الرسول استعملك على احلج؟ إًذا تسلم، أنت األمري. قال: ال ال ال، إمنا أمرين رسول اهللا أن أقرأ براءة وأن أنبذ عهود الناس. 
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أكرب من سيدنا علي بكم سنة؟ مبراحل.. ودائًما  - هانتب–بكر  انظر إىل هذا املوقف العجيب، سيدنا أبو !سبحان اهللا العظيم
نه ال ينبغي أن نقارن بني سيدنا أيب بكر وسيدنا علي، كل واحٍد له مقام، وكل واحٍد له مكان، وكل واحٍد له دور يف حياة النيب أنقول 

ρ.  

علي له مقامه، وله دوره ومكانته، وله مبعىن أننا عندما نعّظم سيدنا أبا بكر ال ننتقص من سيدنا علي إطالقًا، بالعكس سيدنا 
، غري أن سيدنا أبا بكر؛ هذا له حال وهذا له حال، اجلمع بني االثنني سهل جًدا وبسيط جًدا، ρحاله مع النيب، ووضعه عند النيب 

لسيدنا علي، وال ينتقص   جًدا، الينتقص كثرة حبنا لسيدنا أيب بكر من حبنا ..تتسع قلوبُنا أننا حنب سيدنا أبا بكر وحنب سيدنا علّيا
حنبهم كما كان النيب.. أمل يكن النيب حيب سيدنا  - سبحان اهللا العظيم-، حنب االثنني كثرة حبنا لسيدنا علي من حبنا لسيدنا أبو بكر

  أبا بكر وحيب سيدنا عليا؟! حيب االثنني. حنن أتباع النيب صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم.

   :أيًضا يف التجرد

a�ÌÎçÚ��†rjÖ]�»�†}� �

"قال عبد الرمحن بن عوف: من بايع امرأ من غري مشورة من املسلمني فإنه ال بيعة  .ρعند اختيار اخلليفة بعد موت رسول اهللا 
منكم س له وال للذي بايعه، فال يغرتّن امرؤ فيقول: إن بيعة أيب بكر كانت فلتًة وّمتت، أال وإا كانت فلتة، أال إن اهللا َوقى شرها، ولي

، إن املهاجرين ρأال وإنه كان من خريِنا يوم تّوَيف رسول اهللا اهللا  -ليس اليوم أحد مثل أيب بكر- من تقطع إليه األعناق مثل أيب بكر، 
اجتمعوا إىل أيب بكر وختلف عنا األنصار يف سقيفة بين ساعدة، فقلت أليب بكر: انطلق بنا إىل إخواننا من األنصار ننظر ماذا 

  يصنعون.

فخرجنا نأُمهم فلقينا رجالن صاحلان منهم فقاال: أين تذهبون يا معشر املهاجرين؟ قلت: نريد إخواننا من األنصار، فقاال: فال 
عليكم أن ال تأتوهم، اقضوا أمركم يا معشر املهاجرين، فقلت: واهللا ال، واهللا ال نرجع حىت نأتيهم، فجأناهم فإذا هم جمتمعون يف 

. فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة، فقلت: ما له؟ -ملتف، متغطي–وإذا رجل ُمّزمل بني ظهرانيهم. سقيفة بين ساعدة، 
  قالوا: وجع. 

فلما جلسنا قام خطيبهم فحمد اهللا وأثنا عليه مث قال: أما بعد، فنحن أنصار اهللا وكتيبة اإلسالم، وقد دفت إلينا يا معشر 
أرادوا أن خيتصوا باألمر وخيرجون من أصلنا...". قال عمر: فلما سكت أردت أن أتكلم وقد كنت وإذا هم قد  ،املسلمني منكم دافة

زورت مقالة قد أعجبتين أريد أن أقوهلا بني يدي أيب بكر، وكنت أداري منه بعض احلد، وكان َأحَلم مين وأوقف فأخذ بيدي وقال: 
   .]6830صحيح البخاري: -[صحيح اجلس"
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دفت دافة واملهاجرين  :مسعوا الرجل من األنصار يقول ،يدنا عبد الرمحن بن عوف معه وسيدنا أبو بكرخل وسا(سيُدنا عمر د
وكان أبو بكر أحلم  ،ولكين أداري بعض احلدة ،عمر يقول أنا زورت مقالة أريد أن أقوهلاف ؛يريدون أن خيتصوا باألمر وخيرجونا من أصلنا

   فأخذ بيدي فقال اجلس). ،مين وأوقر

رهت أن أغضبه، فتكلم فواهللا ما ترك مما زورته يف مقاليت شيًئا إال قال مثله يف بديهته أو أفضل.. فحمد اهللا وأثىن عليه مث "فك
ولن يعرف العرب هذا األمر إال هلذا احلي من قريش، هم أوسط العرب دارًا ونسًبا وقد  ،قال: أما بعد فما ذكرمت من خري فأنتم أهله

فلم أكره شيًئا من مقالته  ،الرجلني: فبايعوا أيهما شئتم وأخذ بيدي ويد أيب عبيدة ابن اجلراح وهو جالس بيننا رضيت لكم أحد هاذين
غريها، وكان واهللا ألن أُقدم فتضرب عنقي يف أمر ال يقربين ذلك إىل إمث أحب إيل من أن أأمر على قوم فيهم أبو بكر. فقال فىت 

  . ]6830صحيح البخاري: -[صحيحذيقها املرجب، منا أمري ومنكم أمري يا معشر قريش" األنصار: أنا جذيلها احملكك وع

"فكثر اللغط وخشيت االختالف  -ال.. منا أمري ومنكم أمري.. اتركنا اآلن من جذيلها احملكك وعتيقها املرجب :قال هلم- 
نزلنا على سعد: هيا يا -واألنصار ونزونا على سعد. : ابسط يدك يا أبا بكر. فبسطها فبايعته وبايعه املهاجرون -عمر يتكلم–فقلت 

فقال قائل: قتلتم سعًدا. فقلت: مل جند شيًئا أفضل من مبايعة أيب بكر. خشيت إن فارقنا القوم اليوم أن  -سعد لتبايع أنت أيًضا
. بايعوا! فبايعوا مجيًعا أبا بكر ورضينا به وإما أن خنالفهم فيكون فساًدا واختالفًا ،حيدثوا بعدنا بيعة. فإما أن نبايعهم على ما ال نرضى

   .]6830صحيح البخاري: -[صحيحخليفة لرسول اهللا" 

  ،،، الشاهد

يقها وعذا فيها، مل يقدم نفسه ومل يـَُزِك نفَسه، ومل يرد على من قال (أنا جذيلها احملكك أن سيدنا أبو بكر كان زاهدً  
(وإن كان  له، وتكلم بكالم شرع، بكالٍم فصل. وحىت النطيل يف أمر سيدنا أيب بكرمل يرد عليه، وإمنا أعرض عن الكالم كاملرجب)، 

   .األمر حيتاج إىل إطالة)

�JJÙ^q…�Å^fiøÖ� �

فأنفَذ بعَث أسامة  ] 552/2فتح الباري البن رجب:  - في إسناده ضعف [ "أنِفذوا بعَث أسامة"أوصى فقال:  ρيف قصة أن رسول اهللا 
  .ρالزكاة بعد النيب ومل يتنازل، مث يف مجع 
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   :وأريد وقفًة أخرى مع األمانة

�JJÙ^q…�íÞ^ÚúÖ� �

حّدَث أن عمر بن الخطاب، حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن  -رضي اهللا عنهما–عن عبد اهللا بن عمر 
عفان، فعرضُت  ، وقد شهد بدرًا، توفي بالمدينة، قال عمر: فلقيت عثماَن بنρحذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول اهللا 

عليه حفصة، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فقال: سأنظر في أمري، فلبث ليالَي، فقال: قد بدا لي أن ال أتزوج 
(سيدنا عمر عندما مات زوج ابنته حفصة بدأ يعرضها على أحبابه.. فكلم سيدنا عثمان فقال له حفصة زوجها تويف، إن  يومي هذا

 ا؛ سيدنا عثمان قال له اتركين أفكر، بعد أيام قال له آسف ساحمين ال أريد أن أتزوج اآلن).شئت أن تتزوج.. مضت عد

قال عمر: فلقيت أبا بكر، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت 
، قال: ال عليه أوجد مني على عثمان أما سيدنا أبو بكر.. قال له إن شئت زوجتك (قال غضبت منه جًدا ألن سيدنا عثمان بني ،

فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علّي  ρفلبثت ليالي ثم خطبها رسول اهللا  حفصة.. ابتسم وسكت مل جيب)
ت حين عرضَت علّي حفصة فلم أرجع إليك؟ قلت: نعم، قال : فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت، إال أني قد علم

  .]4005: صحيح البخاري-[صحيح ، ولو ترَكها لقِبلُتها"ρقد ذكَرها، فلم أكن ألفشي سر رسول اهللا  ρأن رسول اهللا 

  يا لألدب، يا لألخالق العالية، يا لألمانة..

  هذا املوقف حيتاج إىل تعليق يسري أؤجله إىل اللقاء القادم.

  أحبكم يف اهللا، وأستودعكم اهللا..  

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            


